
 
 
 
ที่ นร 1008/ว 25  

  
 
 
สํานักงาน ก.พ. 
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300 

          21  กันยายน  2552 
 

เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนง 
เรียน  (เวยีน กระทรวง กรม และจงัหวัด) 

อางถึง     หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552  
ส่ิงที่สงมาดวย   1. หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ (เพิ่มเตมิ)  
                 2. หลักเกณฑการปรับปรุงการกําหนดตาํแหนงประเภทวิชาการ ระดบัชํานาญการพิเศษ  
                             โดยไมเปลี่ยนประเภทตาํแหนงและสายงาน  
                 3. หลักเกณฑการปรับปรุงการกําหนดตาํแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส                               
                             โดยไมเปลี่ยนประเภทตาํแหนงและสายงาน  
                         4. การทบทวนการกําหนดตําแหนง 
                ตามหนังสือที่อางถึง แจงมติ ก.พ. กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนง
ประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป รวมทั้งหลักเกณฑอ่ืน ๆ  ตามมาตรา 47                  
แหงพระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาเพื่อสวนราชการทราบและถือปฏิบัติแลว  นั้น 
 บัดนี้ ก.พ. ไดพิจารณากําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนง ตามมาตรา 47 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เพิ่มเติม สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ ในสวนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑการกําหนดตําแหนง หลักเกณฑการปรับปรุง                
การกําหนดตําแหนงโดยไมเปลี่ยนประเภทตําแหนงและสายงาน และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  
ในสวนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงโดยไมเปลี่ยนประเภทตําแหนงและสายงาน 
ตามสิ่งที่สงมาดวย 1-3 รวมทั้งใหใชหลักเกณฑเกี่ยวกับการทบทวนการกําหนดตําแหนง ตามสิ่งที่สงมาดวย 4          
แทนการทบทวนการกําหนดตําแหนงที่กําหนดไวตามหนังสือที่อางถึง เพื่อให อ.ก.พ. กระทรวง ใชในการ
พิจารณากําหนดตําแหนง  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัด ทราบดวยแลว 

     ขอแสดงความนับถือ 
               (ลงชื่อ)         ปรีชา  วัชราภัย 
       (นายปรีชา  วชัราภัย) 
                                                                                             เลขาธิการ ก.พ. 
สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน  สําเนาถูกตอง 
โทร.  0 2547 1970 , 0 2547 1000  ตอ  8111 , 8116-7 , 8121                      
โทรสาร  0 2547 1439          (นางราณี อุปการะกุล) 
                                                       นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 



                                                                                                                                 

                  ส่ิงที่สงมาดวย 1 

หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ (เพ่ิมเติม) 

               1.  ตําแหนงหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร ซ่ึงเปนตําแหนงหัวหนากลุมงานที่ไมมีฐานะเปนกอง
หรือเทียบกอง ที่รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอหัวหนาสวนราชการระดับกรม ใหกําหนดเปนตําแหนงระดับ
ชํานาญการพิเศษได ภายใตเงื่อนไข ดังนี้  
        (1) มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารของกรม โดยเสนอแนะ            
ใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องตางๆ เพื่อใหการบริหารราชการของกรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งการติดตาม ประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ 

               (2) มีหนาที่กํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 
                  (3) ปฏิบัติงานซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญงานสูงมาก          
ในงานวิชาการ และตองตัดสินใจแกปญหาที่ยากมาก 

                    (4) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน ที่ ก.พ. กําหนด 

                2.   ตําแหนงหัวหนากลุมตรวจสอบภายใน ซ่ึงเปนตําแหนงหัวหนากลุมงานที่ไมมีฐานะเปนกอง
หรือเทียบกอง   ท่ีรับผิดชอบงานขึ้นตรงตอหัวหนาสวนราชการระดับกรม   ใหกําหนดเปนตําแหนงระดับ
ชํานาญการพิเศษได ภายใตเงื่อนไข ดังนี้  

                       (1) มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานการบริหาร
งบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพยสิน ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห
ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของสวนราชการ และการบริหารความเสี่ยง
ของสวนราชการ รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 

                           (2) มีหนาที่กํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 
                   (3) ปฏิบัติงานซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ประสบการณและความชํานาญงานสูงมาก           
ในงานวิชาการ และตองตัดสินใจแกปญหาที่ยากมาก 

                           (4) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานที่ ก.พ.กําหนด 

                    ทั้งนี้ การกําหนดตําแหนงตาม 1 และ 2 ที่มีผลทําใหคาใชจายดานบุคคลของสวนราชการเพิ่มขึ้น   
ใหสวนราชการนําตําแหนงวางที่มีเงินมายุบเลิก ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดตามหนังสือ 
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่  2 กรกฎาคม 2552 
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ส่ิงที่สงมาดวย 2 

หลักเกณฑการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
โดยไมเปลี่ยนประเภทตําแหนงและสายงาน  

                         

                 ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

                ใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงสําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ           
เปนระดับต่ําลงได 1 ระดับ โดยพิจารณาจากเหตุผลและความจําเปน  เพื่อประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับเดิมได  เมื่อจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  
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ส่ิงที่สงมาดวย 3 

หลักเกณฑการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 
โดยไมเปลี่ยนประเภทตําแหนงและสายงาน  

                         

               ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 
    ใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงประเภททั่วไป  ระดับอาวุโส  ซ่ึงเปนตําแหนงสําหรับ

ผูปฏิบัติงานที่ใชทักษะและความชํานาญงานเฉพาะตัว ไดแก ตําแหนงนาฏศิลปน ตําแหนงคีตศิลปน 
ตําแหนงดุริยางคศิลปน และตําแหนงนายชางศิลปกรรม เปนระดับที่ต่ําลงได 1 ระดับ โดยพิจารณาจาก
เหตุผลความจําเปน เพื่อประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคล และใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปน
ระดับเดิมได เมื่อจะแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 
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ส่ิงที่สงมาดวย 4 

การทบทวนการกําหนดตําแหนง 

   การทบทวนการกําหนดตําแหนงตามบัญชีจัดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตามมาตรา 131  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สําหรับตําแหนงซึ่งกําหนดไวหลายระดับและเปน
ตําแหนงที่ไมไดเร่ิมจากระดับบรรจุ ไดแก  
   1. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ 
   2. ตําแหนงประเภททั่วไป ระดบัชํานาญงานหรืออาวุโส 
   ใหพิจารณาปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงขึ้นได ในลักษณะกรอบระดับตําแหนงที่กําหนดไว
โดยไมตองนําตําแหนงมายุบเลิก ภายใตเงื่อนไข ดังนี้ 
              1) หนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนงเพิ่มขึ้นหรือ
เปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญถึงขนาดที่จะตองปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงขึ้น 
               2) ผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางานที่ ก.พ. กําหนด 

   เมื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงขึ้นไปแลวใหกําหนดตําแหนง ดังนี้ 
   1. กรณีตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษ ที่มีความรู ความสามารถ
ประสบการณและความชํานาญงานสูงมากในงานวิชาการ และตองตัดสินใจแกปญหาที่ยากมากใหกําหนด
ตําแหนงเปนระดับชํานาญการพิเศษไดทุกตําแหนง 
   2. สวนกรณีตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงานหรืออาวุโส  ที่ใชทักษะและความชํานาญงาน
เฉพาะตัว ไดแก ตําแหนงนาฏศิลปน ตําแหนงคีตศิลปน ตําแหนงดุริยางคศิลปน และตําแหนงนายชาง
ศิลปกรรม ใหกําหนดตําแหนงเปนระดับอาวุโสไดทุกตําแหนง 
 
 

 

 

 

 




